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فيزياء  6 1نقط

نعترب متحركا  Mتتغري متجهة موضعه يف املعلم  ^O, i , j hكام ييل:
^cmh
x=6t2
OM
y=3t2+2 ^cmh
 -1 1اوجد معادلة مسار املتحرك ثم استنتج طبيعته.
 -2 1ارسم باستعامل السلم الحقيقي يف املعلم  ^O, i , j hمسار املتحرك.
 -3 1حدد موضع املتحرك عند التاريخ .t=0s
 -4 1اوجد تعبري  vرسعة املتحرك ثم استنتج  v0رسعة املتحرك عند التاريخ . t=0s
 -5 1اوجد  aتسارع املتحرك ثم استنتج طبيعة حركته.
 -6 1باعتبار موضع املتحرك عند التاريخ  t=0sأصال لألفاصيل بالنسبة للمعلم  ^O, u hاملنطبق مع مسار املتحرك اعط
 s = f^ t hاملعادلة الزمنية للحركة

فيزياء  7 2نقط

عند لحظة نعتربها أصال للتواريخ نحرر جسمني  Aو  Bمن نقطة  Oأصل املعلم  ^O, i hحيث  iرأسية موجهة نحو
األسفل و توجد عىل ارتفاع  h=10mمن سطح األرض  .يتغري أفصوال املتحركني كام ييل
xA=5t2
xB=3t2
 -1 1حدد تسارع كل محرك.
 -2 0.5استنتج طبيعة حركة كل متحرك.
 -3 0.5أي من املتحركني ميكن اعتبار حركته سقوطا حرا نعطي . g=10m/s2
 -4 1اوجد  tتاريخ وصول كل متحرك إىل سطح األرض.
 -5نعيد التجربة من جديد وعند لحظة  t0=0نحرر من النقطة  Oاملتحرك  Aبدون رسعة بدئية بينام نقدف يف
نفس اللحظة املتحرك  Bبرسعة بدئية  . V0علام أن املتحركني يحتفظان بتسارعيهام السابقني.
 -1.5 1اعط املعادلتني الزمنيتني لحركتي  Aو . B
 -2.5 1حدد الرسعة  V0التي تجعل املتحركني يصالن يف آن واحد إىل سطح األرض.
 -6نعيد التجربة مرة ثالثة حيث نحرر املتحرك  Bبدون رسعة بدئية من النقطة  Oبعد مدة  Dtنحرر  Aبدون
رسعة بدئية عند لحظة نعتربها أصال للتواريخ .يحتفظ املتحركان بنفس تسارعيهام.
 -1.6 1اعط املعادلتني الزمنيتني لحركتي  Aو B
 -2.6 1حدد  Dtليك يصل املتحركان إىل سطح األٍض يف آن واحد.

www.9alami.info

كيمياء  7نقط
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 -1نذيب  2.3gمن حمض امليتانويك  HCOOHيف  500mLمن املاء الخالص فنحصل عىل محلول  Sنقيس  pHاملحلول فنجد
. pH=2.5
 -1.1احسب  CAتركيز املحلول .S
 -2.1انشئ الجدول الوصفي لتفاعل حمض امليتانويك مع املاء.
 -3.1اوجد  xنسبة التقدم النهايئ للتفاعل ماذا تستنج.
pH
 -4.1اكتب معادلة التفاعل الحمض  HCOOHمع املاء.
 -2للتحقق من قيمة  CAنعاير  VA=15mLمن محلول حمض امليتانويك
بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم Na ++ HO-
تركيزه  CB=0.082mol/Lنخط املنحنى( pH=f(VBفنحصل عىل املبيان التايل.
 -1.2باستعانتك باملبيان تحقق من طبيعة الحمض . HCOOH
 -2.2عرف التكافؤ.
2.5
 -3.2حدد نقطة التكافؤ.
(VB (mL
 -4.2اوجد قيمة . CA
5
 -5.2اكتب معادلة املعايرة ثم اثبت أن هذا التفاعل تام .
-14
نعطي
Ke=10 M ]H g = 1g/mo, M ^Oh = 16g/mo, M ^Ch = 12g/mo,
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